
 

  

 

 Verksamhetsplan  Bokskogens damkommittén 2017 

 

Vision  
Vi ska erbjuda golfspel och andra aktiviteter som får  Bokskogens gks damer att vara nöjda 

och välmående. Arbeta för att damerna i klubben ska känna sig välkomna till en social och 

sportig närvaro oavsett spelnivå. Även utbyte med andra klubbars damer ska erbjudas.  

 

Syfte  
Att för damerna tillhandahålla tävlingsspel, sällskapsspel  samt andra sociala aktiviteter. och 

motivera fler damer att delta i våra tävlingar. Arrangemangen ska vara av en kvalité som ger 

en god upplevelse för deltagarna och samtidigt förbättrar klubbgemenskapen.  

 

Strategi  
Tävlingarna och aktiviteterna ska genomföras så att deltagarna kommer tillbaka och även 

inspirerar andra damer att ställa upp. Försöka fånga upp de damer som inte är med i våra 

aktiviteter. Se över möjligheter till att utöka samarbetet med andra kommittéer och klubbar. 

Försöka få fler sponsorer så vi kan få attraktivare prisbord.  

 

Mål  
Att öka deltagande med 10% i varje tävling och aktivitet. Bibehålla högt deltagande i 

Nationell damdag på Bokskogens gk. Öka Bokskogen gk´s damers deltagande i utbyte med 

andra klubbar.  Bibehålla antalet tävlingar och utöka andra aktiviteter något. Fler 

gemensamma tävlingar med herrkommittén .Möjliggöra förbättring av spelet för dem som 

deltar i seriespel.  

 

Aktiviteter  2017 
* Minst en lottad onsdag-em-tävling per månad. 

* Onsdagstävling med start  09.30  varav en /månad är med eftersits och prisutdelning.  

* Golf i solnedgången på måndagar. 

* Erbjuda söndagstävling för de som inte kan delta på onsdagstävlingarna.  

* Erbjuda sällskapsgolf under helgen.  

* Utse deltagare till 7 olika serielag varav Skåneserien fr.o.m 2017 består av 3 klasser. Detta    

   delegeras till lagledarna. 

* Utbytesgolf med 11 utbytesklubbar. 

* Nationell damdag. 

* Solheim cup med Flommens Gk. Spelas i år på Flommens Gk. 

* Utbyte tillsammans med Hk med Vasatorp 2 ggr/år. 

* Fortsatt samarbete för vision 50/50, Golfglädje och Lovegolf. Träning med Bokskogens pro   

   för alla som vill och extra träning för dem som deltar i seriespel. 

* Fortsätta ha information till damerna i Veckonytt , Facebook samt damernas mejlgrupp om  

   kommande aktiviteter. 

*Vintergolf  med herrarna. 

* Vårstart och höstslut med info och program. 

* Sociala aktiviteter; såsom Teater och Boule  ung. 4 ggr under vinterhalvåret. 

* Under 2017 kommer vi att, utöver de vanliga veckotävlingarna, arrangera Ladies och Gents  

  med herrarna.  

 

Utveckling och rapportering  
* Utbilda Dk:s ledamöter i TLR.  

* Damkommitténs möten rapporteras till klubbchef 

 

 

För damkommittén  

Maj-Britt Dyberg 

 


